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Abreviaturas 

 

AF – Aptidão Física; 

AFD – Atividades Físicas e Desportivas; 

CT – Ciências e Tecnologias; 

EBSGB – Escola Básica e Secundária de Gama Barros; 

EE – Encarregado de Educação; 

EF – Educação Física; 

FB – Feedback; 

GDEF – Grupo Disciplinar de Educação Física; 

JCD – Jogos Desportivos Coletivos; 

LH – Línguas e Humanidades; 

MA – Metas de Aprendizagem; 

NE – Núcleo de Estágio; 

NEE – Necessidades Educativas Especiais; 

PAI – Protocolo de Avaliação Inicial; 

PAT – Plano Anual de Turma; 

PE – Professor Estagiário; 

PNEF – Programa Nacional de Educação Física; 

PTI – Professor a Tempo Inteiro; 

TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação; 

UE – Unidade de Ensino. 
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1 Introdução 

 

O presente projeto surge inserido na área três, participação na escola, do 

estágio pedagógico do Mestrado em Ensino da Educação nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Motricidade Humana. 

De acordo com o guia de estágio para o atual ano letivo, o estagiário, no âmbito 

da área três, deverá conceber, desenvolver e avaliar uma ação de intervenção 

adaptada às características e às necessidades específicas da escola em que 

desenvolve o seu estágio. Neste sentido, partindo do facto da inexistência de uma 

base de vídeos das componentes técnicas e táticas das matérias, foi sugerido aos 

estagiários a construção dessa mesma base de vídeos. Esta base terá, então, como 

principal objetivo, a reunião de vídeos que retratem, por atletas e executantes de 

excelência, as componentes técnicas e táticas de todas as matérias nucleares 

abordadas na EBSGB. 

 Este projeto iniciar-se-á por uma justificação da sua existência, onde se 

explica a necessidade de o mesmo figurar no estágio pedagógico dos alunos 

estagiários do presente ano letivo. Seguem-se os objetivos do projeto, as estratégias 

de formação dos estagiários envolvidos, a população alvo, os recursos, uma 

calendarização e, por fim, a definição da forma de avaliação e averiguação do grau 

de consecução dos objetivos. 

 

 

2 Pertinência do projeto 

 

 Um projeto que surge numa perspetiva de inovação necessita, pelas suas 

características, de uma justificação, necessita de uma pertinência. Por este facto, o 

presente ponto do projeto visa demonstrar a importância e o estatuto que as novas 

tecnologias parecem começar a assumir no ensino atual e, concretamente, na 

EBSGB. 

 

2.1 Novas tecnologias na EF da EBSGB 

 Na EBSGB, verifica-se que as novas tecnologias fazem cada vez mais parte 

do quotidiano de alunos, professores e pessoal não docente. Contudo, no que 

respeita à EF nesta escola, apesar de ser reconhecida a importância da utilização 

de novas tecnologias, ainda é visível alguma resistência à utilização das mesmas. 

Esta resistência poderá advir, no caso da utilização de vídeos para exemplificar 
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determinadas técnicas e/ou componentes táticas das matérias, da inexistência de 

uma base de vídeos organizada por matérias à qual os professores possam recorrer 

com frequência e evitando, deste modo, perdas de tempo adicional em pesquisa e 

tratamento de vídeos previamente a cada aula. É neste sentido, partindo desta 

necessidade, que o núcleo de estágio do presente ano letivo se propõe a iniciar uma 

base de vídeos organizada por matérias, a qual será colocada ao dispor do GDEF. 

Importa também destacar o facto de esta ser uma base de vídeos que dificilmente 

poderá ser dada como completamente terminada em qualquer que seja o ano letivo. 

Tal deve-se ao facto o desporto, a EF e as diferentes matérias estarem em 

constante mudança, sendo por isso necessária uma igual mudança, reorganização 

e, principalmente, atualização na base de vídeos que agora se inicia. 

 

2.2 Importância das novas tecnologias no ensino 

 De acordo com Lévi, citado por Rodrigues (2012), a maioria das 

competências que um indivíduo adquire no início da sua carreira estarão 

completamente ultrapassadas no término da mesma. Esta constatação advém da 

permanente evolução quer do ensino em si, quer de todo o meio que o envolve, 

sendo as novas tecnologias um exemplo disso mesmo. Ou seja, a pesquisa e a 

investigação na área do ensino sofrem evoluções às quais é necessário um 

profissional estar atento sob pena de se tornar obsoleto, ainda que tenha sido o 

melhor dos alunos na formação base. 

 As novas tecnologias, surgem, então, como uma ferramenta cada vez mais 

útil no ensino e “assumem um papel incontornável no contexto educativo atual” 

(Rodrigues, 2000). Esta ferramenta parece vir a ganhar um peso significativo e um 

estatuto de impulsionadora da relação e interação entre professor e alunos e entre 

estes últimos. Corroborando esta ideia, Fino (2000), refere que o relatório de uma 

firma independente na área da consultadoria em tecnologia de educação faz 

menção a várias investigações cujos resultados demonstram que a utilização de 

tecnologia como “ferramenta de aprendizagem tem um significativo efeito positivo no 

sucesso dos alunos [...] com respeito à aprendizagem, e na sua interação com os 

professores e com os outros estudantes” (Fino, 2000). O mesmo autor refere, 

também, que o resultado de uma aprendizagem que toma as novas tecnologias 

como base é um ambiente onde se poderá encontrar colaboração ativa entre os 

alunos, onde estes últimos sentem que a aprendizagem se centra em cada um 

deles, o que, consequentemente, leva a um aumento das interações com os 

professores. Ainda neste sentido, Fino (2000), volta a destacar claramente esta 

ideia, ao afirmar que “a introdução da tecnologia no ambiente de aprendizagem [...] 
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estimula o aumento da interacção professor-alunos”. Da mesma opinião é Aguiar 

(2008), que defende que o uso de novas tecnologias na aprendizagem exige, por 

parte dos intervenientes no processo, uma cooperação e colaboração ativas no 

sentido de adoção de uma postura de partilha e de superação coletiva das 

limitações. 

 Outro dos fatores que leva a crer que as novas tecnologias assumem 

atualmente um peso cada vez mais importante no ensino, para além do aumento da 

interação entre alunos e entre estes e o professor, prende-se com o facto de 

fomentarem melhores atitudes por parte dos alunos perante a aprendizagem, assim 

como o aumento da autoestima e autoconceito destes últimos. Fino (2000), refere 

mesmo que “a tecnologia educativa tem efeitos positivos nas atitudes dos alunos em 

relação à aprendizagem e no seu auto-conceito”. 

 Para além das referidas vantagens da utilização das novas tecnologias no 

ensino, existe ainda um fator que se considera relevante e a ter em conta nas 

escolas que cada vez mais integram alunos com NEE, escolas que, como a EBSGB, 

fazem parte de mega agrupamentos e que incorporam unidades de ensino especial. 

Esse fator prende-se com a aparente utilidade que as novas tecnologias podem 

assumir no ensino de crianças com NEE. Como refere Monteiro (2008), “as TIC 

estão ao serviço da Educação, possibilitando o envolvimento mais activo dos alunos 

com NEE”. 

 No caso da disciplina de EF, as novas tecnologias podem servir como uma 

ferramenta útil no sentido de poder fornecer, de forma rápida e intuitiva, informação 

pertinente para as suas aprendizagens. Ou seja, o facto de um aluno poder, antes 

de executar uma tarefa, observar um bom executante da técnica em questão, terá 

facilidade, com o auxílio do professor, em identificar os critérios de êxito e poderá, 

partindo dessa visualização, executar a tarefa a partir do processo de imitação. 

Neste sentido, Rodrigues (2012) defende mesmo que as novas tecnologias são uma 

boa forma de estabelecer uma relação com a realidade e facilitar o contacto dos 

alunos com aprendizagens mais complexas, evitando desmotivação. Se 

entendermos a “realidade” a que este autor se refere como sendo uma execução 

quase perfeita de um praticante profissional, então teremos nas novas tecnologias, 

para a EF, uma excelente forma de estabelecer uma ligação entre os alunos e a 

realidade. 

 Ainda que seja fácil de perceber a utilidade das novas tecnologias na EF, as 

mesmas parecem não ter assumido até à atualidade um papel relevante junto dos 

docentes da disciplina, assim como das escolas onde a mesma é lecionada. Esta 

situação havia já sido identificada por Nascimento, em 2003, quando referiu que “a 
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Educação Física tem sido lenta na tentativa de acompanhar outras áreas do 

conhecimento que foram percursoras na utilização das TIC. Neste aspecto estamos 

apenas na linha de partida para uma corrida que nos possa conduzir à plena 

integração da tecnologia nas nossas práticas” (Nascimento, 2003). É neste sentido 

que surge o presente projeto, ou seja, pretende-se que as novas tecnologias 

possam ser uma ferramenta útil e em uso na disciplina de EF, auxiliando os 

professores na lecionação das diferentes matérias, motivando os alunos e, 

sobretudo, aproximando estes de uma realidade que os envolve e para a qual estão 

cada vez mais preparados por nascerem num mundo completamente envolto em 

tecnologia. 

 

 

3 Objetivos do projeto 

 

Este projeto é composto por um conjunto de objetivos estabelecidos no início do 

mesmo e que guiam o trabalho a ser desenvolvido. Esses objetivos são: 

 Elaborar uma base de vídeos de todos os gestos técnicos que compõem as 

matérias nucleares abordadas na EBSGB; 

 Elaborar uma base de vídeos de todas as competências táticas que 

compõem as matérias nucleares abordadas na EBSGB; 

 Auxiliar os estagiários e professores do GDEF da EBSGB na 

instrução/demonstração aos seus alunos. 

 

 

4 Estratégias de formação 

 

Sendo este um projeto envolvido na formação dos professores estagiários da 

EBSGB, importa mencionar as estratégias de formação a que estes últimos 

recorrerão para consecução dos objetivos traçados inicialmente. Deste modo, as 

estratégias passam por: 

 Pesquisa autónoma sobre informação pertinente sobre a importância e 

utilidade das novas tecnologias no ensino; 

 Pesquisa autónoma sobre informação pertinente sobre a importância e 

utilidade das novas tecnologias na disciplina de EF; 
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 Pedir auxílio a um professor de informática da EBSGB acerca do software 

mais adequado a utilizar para recolha e tratamento dos vídeos, bem como da 

forma de pesquisa. 

 

 

5 População alvo 

 

A população alvo deste nosso projeto compreende a globalidade dos alunos 

que têm EF na EBSGB e, sobretudo, os professores de EF do GDEF que terão ao 

seu dispor um conjunto de vídeos que os poderá auxiliar na lecionação das suas 

aulas. 

 

 

6 Recursos 

 

6.1 Humanos 

Para a elaboração deste projeto, serão necessários, como recursos humanos, 

dois estagiários do núcleo de estágio de EF da EBSGB. Para além dos estagiários, 

contar-se-á com a participação, numa perspetiva de prestação de informação e 

esclarecimento de dúvidas relativas à parte informática (pesquisa e tratamento dos 

vídeos), de um professor de informática da EBSGB. 

 

6.2 Temporais 

Para a realização deste projeto, dispõem-se de todo o ano letivo para a 

pesquisa e tratamento dos vídeos, bem como para a criação e organização da base. 

Por semana, cada estagiário envolvido no projeto irá aplicar quarenta e cinco 

minutos do seu horário neste projeto. 

 

6.3 Espaciais 

Os recursos espaciais para este projeto tornam-se irrelevantes na medida em 

que o mesmo poderá ser desenvolvido sem necessidade de um espaço físico fixo no 

qual se possa desenvolver a atividade de pesquisa e tratamento dos vídeos. 

Contudo, geralmente será utilizado o gabinete do GDEF da EBSGB, uma vez que o 

mesmo dispõe de condições (computador com acesso à internet e wireless para 

portáteis) favoráveis ao desenvolvimento do projeto. 
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6.4 Materiais 

Os recursos materiais necessários ao desenvolvimento deste projeto são os 

computadores portáteis dos estagiários, o computador do GDEF (localizado no 

gabinete do grupo) e um DVD para gravação da base de vídeos no término do 

projeto. 

 

 

7 Calendarização das atividades 

 

Neste ponto apresenta-se, seguidamente, um calendário das atividades a 

desenvolver para a consecução do projeto até ao término do ano letivo. Na tabela 

seguinte, as zonas assinaladas a vermelho indicam a altura do ano letivo em que a 

atividade irá ocorrer. 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

Atividade 
Meses do ano letivo 2012/13 

Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. 

Recolha dos vídeos           

Tratamento dos 

vídeos 
          

Criação/ 

organização/ 

gravação da base de 

vídeos 

          

Tabela 1 - Calendário de atividades 

 

 

8 Avaliação do projeto 

 

Sendo este um projeto que envolve um conjunto de ações a desenvolver e que 

visa o concretizar de alguns objetivos propostos inicialmente, importa que o mesmo 

seja sujeito a uma avaliação para aferição do grau de consecução dos objetivos. 

Neste sentido, o presente projeto será alvo de uma apreciação crítica por parte dos 

estagiários nele envolvidos, sendo elaborado um balanço como forma de análise. 

Contará, também, com uma apreciação por parte do professor orientador na EBSGB 
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e, de um modo informal, com as opiniões dos restantes professores do GDEF, 

opiniões essas que serão incluídas no relatório dos estagiários. 
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